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ACTA DE SESSIÓ DE L’AJUNTAMENT PLE 
 
 
 
Identificació de la sessió: 
 

Núm.:   9/2012 
Caràcter:  ordinari 
Data:   17 de desembre de 2012 
Hora d’inici:  20,15  hores 
Lloc:    Sala d’actes de l’Ajuntament 

 
 
Assistents: 
 

Josep Maria Abellà Rovira, alcalde 
Jaume Graells Cisteró, regidor 
Juan Manuel Ayllón Fernández, regidor 
Jordi Abellà Barril, regidor 
Montserrat Feliu Roig, regidora  
Alejandro Ruiz Lobato, secretari interventor 

 
Assisteix també, tot i que no participa de les votacions el Sr. Jaume Domingo 
Bonell 
 
 
No ha assistit: 
 

Sergi Sendra Gómez, regidor 
 
 
Ordre del dia: 

 
PRIMER.- Aprovació, si escau, de les actes de les sessions ordinària i 
extraordinàries anteriors. 
SEGON.- Donar compte de les resolucions d’alcaldia  
TERCER.- Renúncia de la regidora, Sra, Miriam Contijoch Bonell 
QUART.- Modificació del Pressupost 3/2012 de crèdit extraordinari 
CINQUÈ.- Precs i preguntes 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
 
PRIMER.-  Aprovació de les actes ordinària i extraordinàries anteriors 
 
L’Alcalde obre l’acte i atès de què tots els regidors presents coneixen el redactat 
de l’acta de la sessió anterior pel lliurament de l’esborrany en l’ordre del dia, es 
pregunta si hi ha alguna esmena al respecte. 
 
Les actes de les sessions ordinària de 24 de setembre de 2012 i extraordinàries 
de 29 d’octubre de 2012 i de 19 de novembre de 2012 s’aproven per unanimitat.  
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SEGON.- Donar compte de les resolucions d’alcaldia 
 
Es dóna compte de les resolucions d’alcaldia 56 a 68: 
 
Decret 56/2012, d’habilitació accidental del secretari interventor 
 
Decret 57/2012, de delegació al tinent d’alcalde 
 
Decret 58/2012, d’emplaçament de la propaganda electoral 
 
Decret 59/2012, d’emplaçament i horari de la campanya electoral 
 
Decret 60/2012, d’inici de l’expedient de declaració de crèdit no disponible 
 
Decret 61/2012, de convocatòria de Ple extraordinari 
 
Decret 62/2012, d’inici de l’expedient d’aprovació del pressupost 2013 
 
Decret 63/2012, d’inici de l’expedient de modificació de crèdits mitjançant 
transferències de crèdit 
 
Decret 64/2012, d’elevació del pressupost 2013 al Ple de la Corporació 
 
Decret 65/2012, d’inici de l’expedient de renovació d’inscripcions padronals 
 
Decret 66/2012, de contractació de la professora de plàstica 
 
Decret 67/2012, d’nici de l’expedient de crèdit extraordinari 
 
Decret 68/2012, de convocatòria del ple ordinari 
 
 
TERCER. Renúncia de la regidora, Sra. Miriam Contijoch Bonell 
 
ANTECEDENTS 
 
a) La regidora Miriam Contijoch Bonell, amb DNI 77787334-T va prendre possessió 
dels seu càrrec en data 11 de juny de 2011. 
 
b) El dia 8 de novembre de 2012 va presentar al registre de l’Ajuntament la seva 
renúncia com a regidor d’aquest Ajuntament.           
 
c) La Sra. Miriam Contijoh Bonell es va presentar com a regidora a les llistes del 
PSC-PM.  
 
d) El candidat següent en les llistes per la qual es va presentar la regidora que ha 
presentat la dimissió és la Sra. Montserrat Vicens Marlès, que en data 4 d’abril de 
2012 va presentar la seva renuncia anticipada.  
 
e) El candidat posterior en les llistes és la Sra. Soledad Jerez Díaz que en data 12 
d’abril de 2012 també va presentar la seva renuncia anticipada.  
 
f) El candidat posterior en les llistes és el Sr. Juan Manuel Ayllon Fernandez 
Victorio, qui ja va prendre possessió del càrrec de regidor, en virtut de l’acord del 
Ple de la corporació de data 18 de maig de 2012. 
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g) El candidat posterior en les llistes és el Sr. Jaume Domingo Bonell 
         
FONAMENTS DE DRET 
 
1.- L’art. 182 de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny, del Règim electoral 
general, preveu que en cas de renuncia d’un regidor s’atribuirà el seu lloc al 
candidat següent de la llista electoral per la qual es va presentar.  
 
2.-  La “Instrucción de 10 de julio de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre 
sustitución de cargos representativos locales” i l’art. 9 del Reial Decret 
2568/1996, de 28 de novembre, Reglamento de organización, funcionamiento y 
régimen jurídico de las entidades locales,  regulen el procediment per a la 
substitució dels regidors. 
 
Per tot això, el Ple ACORDA per unanimitat: 
 
Primer.- Prendre coneixement de la renúncia com a regidora de la Sra. Miriam 
Contijoch Bonell, presentada a l’Ajuntament en data 8 de novembre de 2012. 
 
Segon.- Proposar a la Junta Electoral Central (o JEZ) el nomenament del 
candidat Sr. Jaume Domingo Bonell, als efectes de l’expedició de la credencial 
corresponent.   
 
QUART.- Modificació del pressupost 3/2012 de crèdit extraordinari 
 
ANTECEDENTS 
 
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 67/12 s’inicia l’expedient per a l’aprovació de 
la modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit  i/o crèdit extraordinari. 
 
2. La Regidoria d’Hisenda, en data 12 de desembre de 2012, ha proposat les 
partides i els imports que s’han de modificar. 
 
3. El secretari i l'interventor han emès informes favorables. 
 
4. La Comissió Informativa d’Hisenda hi ha dictaminat favorablement. 

FONAMENTS DE DRET 

 
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refòs de la Llei 
reguladora de les hisendes locals i als articles 34 a 38 del RD 500/1990. 

2.  Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar 
alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el 
pressupost de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, 
el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de crèdit 
extraordinari o de suplement de crèdit. 

El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb 
nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost 
corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides 
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no compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin 
reduïbles sense pertorbació del respectiu servei. 

3. Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es 
competència del Ple de l’Ajuntament per majoria simple. 
 
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
amb relació a l’article 19.3 del RDL 2/2007, de 28 de desembre, pel qual 
a’aprova el Text Refós de la Llei general d’estabilitat pressupostària (TRLGEP), 
juntament amb els articles 16.2 i 19 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel 
qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei general d’estabilitat 
pressupostària. 
 
Per tot això, el Ple ACORDA amb els vots a favor dels senyors Josep Maria Abellà 
Rovira, Jaumº/*e Graells Cisteró i Juan Manuel Ayllón Fernández i les 
abstencions del senyor Jordi Abellà Barril i la senyora Montserrat Feliu Roig.  
 
Primer.- Aprovar  l’expedient de crèdit extraordinari número 3/2012, per import 
de 11.899,61 €,  que cal finançar  nous ingressos recaptats, del pressupost 
vigent de la corporació, d’acord amb el següent detall: 
 
Despeses que cal finançar: 
 
Crèdits extraordinaris: 
 

Partida Nom Proposta de 
consignació 

632.01 Millora condicions sala usos múltiples 5.733,85 € 

609.03 Parc de salut municipal 6.165,76 € 

 

Total altes crèdits :  11.899,61 € 

 
Finançament que es proposa: 
 
Nous ingressos efectivament recaptats, no afectats: 
 

Partida Nom Dotació 
pressupostària 

461.05 Subvenció d’inversions en equipaments 
municipal 

5.733,85 € 

461.06 Subvenció de promoció salut pública 6.165,76 € 

 
 

Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de 
quinze dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de 

la Província. Si no es presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, 
el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període 
d’exposició pública, per resoldre-les.   
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La Sra. Montserrat Feliu Roig pregunta quines són les millores realitzades en la 
sala d’usos múltiples. El Sr. Josep Maria Abellà Rovira informa que es tracta de la 
instal·lació elèctrica, la lluminària i els lavabos. 
 
El Sr. Jordi Abellà Barril aprofita per comunicar que a la sortida d’emergència hi 
ha un barrot i que aquest no hauria de ser si és una sortida d’emergència. El Sr. 
Josep Maria Abellà li explica que la porta és molt prima i per tal de reforçar-la es 
pren aquesta mesura. Tot i així quan hi ha actes aquesta es treu. El Sr. Jordi 
Abellà li explica que en l’últim acte celebrat aquesta no es va treure. El Sr. Josep 
Maria Abellà li diu que va ser doncs un descuit i que de tornar a succeir li agrairia 
que li digués en el moment. El Sr. Jaume Graells afegeix que aquest barrot ja hi 
era quan ells estaven a la oposició i per tant el Jordi era alcalde. El Sr. Jordi 
Abellà li contesta que això és mentida i el Sr. Jaume Graells replica que ell no diu 
de mentides. El Sr. Jordi Abellà insisteix que aquest barrot no hi era i el Sr. Juan 
Manuel Ayllòn li contesta que ell recorda perfectament haver-lo vist. 
 
CINQUÈ.- Precs i preguntes 
 
La Sra. Montserrat Feliu Roig, pregunta com està la tramitació del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) i qui està treballant? 
 
El Sr. Josep Maria Abellà li comenta que ja s’ha fet l’aprovació provisional i està 
pendent de l’últim tràmit de redacció del Text Refós que s’encarrega el Sr. Ricard 
Saul i aprofita per assenyalar que no entén com es va pagar l’arquitecte 
encarregat del treball abans de que ells entressin a governar quan quedava més 
feina per fer de la que ja hi havia feta. El Sr. Jordi Abellà discrepa amb aquesta 
última afirmació. 
 
El Sr. Josep Maria Abellà explica que el Sr. Francesc Albin (actual arquitecte 
municipal) també està a sobre del tema i li ha passat les últimes modificacions al 
senyor Ricard per tal que treballi en el Text Refós. No obstant això, ens trobem 
amb el problema, afegeix, que el Sr. Ricard Saul vol cobrar més de lo que se li 
va pagar en el seu dia.  
 
El Sr. Jordi Abellà diu que aquest fet és deu a que hi ha hagut moltes 
modificacions i el Sr. Josep Maria Abellà li contesta que moltes no. El Sr. Jordi 
Abellà diu que aleshores s’haurà de complir el contracte. 
 
El Ple unànimement declara l’exigència del compliment del contracte de 
consultoria i assistència tècnica per a la redacció del POUM. 
 
La Sra. Montserrat Feliu pregunta com pot ser que no es donin subvencions a les 
Associacions del poble i es pengin llums de Nadal. 
 
El Sr. Josep Maria Abellà li contesta que les llums són una donació d’un poble veí 
i tot i que la instal·lació té un cost, es considera molt necessari respectar certes 
tradicions. A més, no hi ha cap poble que no il·lumini els carrers. 
 
El Sr. Jordi Abellà li contesta que tampoc no hi ha cap poble que no doni 
subvencions a les Associacions. El Sr. Josep Maria Abellà li contesta que això no 
és cert.   
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El senyor alcalde aixeca la sessió a les 21.45 hores i d’ella s’estén la present acta 
del contingut de la qual, com a Secretari, en dono fe. 
 
 
 
 
 
Josep Maria Abellà Rovira 
Alcalde 

M. Pilar Tous Rovira 
Secretària-Interventora accidental  

 


